OGO-Academie
Funenpark 263,
1018 AK Amsterdam

Uitnodiging ALV OGO-Academie
Datum: Woensdag 15 mei 2013
Tijd:

15.00-15.45 uur presentatie
thematisch Engels onderwijs
De Archipel
16.00-18.00 uur ALV

Locatie: KBS De Archipel,
Frans Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam
www.kbsderachipel.nl
Eva Tol, leerkracht De Archipel
Mummy, be quiet please.

Een trotse moeder meldde ons dat dit de woorden waren van haar 4-jarige zoon toen zij in
de auto even met een ander in gesprek was. En dit na twee weken Engelse les!
Al vast een tipje van de sluier:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NsM3RQ2naKo

Amsterdam, 15 februari 2013
Beste leden van de OGO-Academie,
Op woensdagmiddag 15 mei vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) plaats.
Voorafgaand aan deze vergadering nodigen we u uit voor een presentatie over thematisch
Engels onderwijs op basisschool De Archipel in Amsterdam (IJburg). Voor alle leden is deze
presentatie gratis toegankelijk.
De Archipel biedt sinds januari 2011 ‘vroeg vreemde talenonderwijs’ (VVTO) aan alle
leerlingen van de school.
 Waarom is De Archipel tot deze keuze gekomen?
 Hoe ziet de Engelse les er uit in alle groepen
 Hoe krijgt de Engelse les vorm binnen de uitgangspunten van Ontwikkelingsgericht
Onderwijs?
Op deze vragen krijgt u antwoord in de presentatie van De Archipel.
Na afloop van de presentatie start de ALV. We nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig
te zijn. De agenda voor de ALV vindt u op de achterzijde van deze uitnodiging.
Het bestuur van de Academie voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs hoopt u op 15 mei in De
Archipel te mogen begroeten.
Als u zich bij het secretariaat van de Academie aanmeldt voor de Algemene
Ledenvergadering dan ontvangt u per mail de hiervoor benodigde bijlagen.
Met vriendelijke groet,
Michel Hogenes, voorzitter OGO-Academie

Agenda ALV OGO Academie

Agenda:
16.00 uur

Opening door voorzitter
Mededelingen
Vaststellen van de agenda
Verslag van de vorige Algemene Ledenvergadering 7 maart
2012*

16.15 uur

Bespreking van het Algemeen Jaarverslag 2012*
Bespreking van het Financieel verslag 2012*
Vaststellen contributie 2014

16.35 uur
16.45 uur

Bestuur*
Statutenwijziging*
Voortgang beleidsplan

18.00 uur

Rondvraag
Einde van de bijeenkomst

Hopelijk zien wij u op 15 mei in Amsterdam.

Namens het bestuur

Michel Hogenes,
Voorzitter OGO-Academie



De bijlagen voor de agenda ontvangt u na aanmelding van uw deelname via
secretariaat@ogo-academie.nl

